
t GALACTION
EPISCOPUL ALEXANDRIEI I TELEORMANULUI

PASTORAL LA SRBTOAREA
ÎNVIERII DOMNULUI

ALEXANDRIA, 2014



Aceast pastoral se va citi în toate bisericile parohiale i în Sfintele Mnstiri
în ziua Praznicului învierii Domnului nostru Iisus Hristos.

f GALACTION

DIN MILA LUI DUMNEZEU
EPISCOPAL SFINTEI EPISCOPII A

ALEXANDRIEI
I TELEORMANULUI

TUTUROR DREPTCREDINCIOILOR CRETINI,
CINULUI MONAHAL, PREA CUCERNICILOR I

PREA CUVIOILOR
PRINI

DIN ACEASTA SFÂNT I DE DUMNEZEU PZIT
EPISCOPIE,

HAR I PACE DE LA HRISTOS DOMNUL CEL
ÎNVIAT,

IAR DE LA NOI PRINTEASC ÎMBRIARE I
ARHIEREASC BINECUVÂNTARE

„ Venii toi credincioiis ne închinm

Sfintei învierii lui Hristos. C iat a venit,

prin Cruce, bucurie la toat lumea.
"

(din Utrenia învierii)

Iubiii notri fii duhovniceti,

Hristos a înviat!

De peste dou mii de ani, întreaga cretintate

srbtorete, în fiecare primvar, slvit zi în care Iisus

Hristos Mântuitorul lumii a înviat din mori. De peste
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dou mii de ani puterea de neînvins a Vieii ce a rsrit din

mormânt pete biruitoare prin veacuri i se revars în

venicie, reamintindu-ne c noi, oamenii, n-am fost creai

spre moarte ci spre viaa cea venic, iar Sfânta Biseric

cheam permanent pe credincioii si la aceast bucurie

duhovniceasc. Cu adevrat, bucurie de negrit i „praznic

alpraznicelor " este învierea Domnului cu darurile sale cele

bogate izvorâte din nemrginita iubire al lui Dumnezeu,

cci pentru noi învierea este alinarea sufletelor, desftarea

gândurilor, odihna trupurilor, luminarea ochilor, dulceaa

rostirii, veselie, pace i lumin.

Dar aceast bucurie a Sfintei învieri este i o bucurie

a Crucii, deoarece slava învierii este plin de strlucire i

frumusee, dar calea spre ea trece prin Golgota suferinelor,

învierea Domnului este strâns legat de jertfa de pe cruce,

de actul suprem al rscumprrii i mântuirii noastre;

Taina învierii fiind strâns legat de Taina Crucii, deoarece

jertfa far înviere nu ar avea sens, iar învierea fr jertfa

ar fi imposibil.

Aceast învtur este exprimat i în cântarea

Sfintei Biserici care zice: „Crucea Ta, Doamne, via i
învierepoporului Tu este; i spre ea ndjduind Te ludm
pe Tine, Dumnezeul nostru" 1

, iar Sfântul Apostol Pavel

întrete aceasta, artând legtura dintre Jertfa, înviere i

înlare, când înva pe filipeni astfel: „ S-a smeritpe Sine,

asculttor fcându-Se pân la moarte, i înc moarte pe

cruce. Pentru aceea, i Dumnezeu L-a preînlat i 1-a

druit Lui nume, care este mai presus de orice nume; ca

întru numele lui Iisus tot genunchiul s se plece, al celor

1. Antifonul al 15-lea, Denia de Joi seara;
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cereti i al celor pmânteti i al celor de dedesubt. i s
mrturiseasc toat limba c Domn este Iisus Hristos.

"2

Cu Duhul vzând aceast împlinire a fgduinei

dumnezeieti de mântuire a neamului omenesc, proorocul

Isaia vestea cu multe veacuri înainte Taina Crucii i a

învierii prin aceste cuvinte: „Dispreuit era i cel din urm
dintre oameni; om al durerilori cunosctor al suferinei ...

Dar El a luat asupr-i durerile noastre i cu suferinele

noastre S-a împovrat. i noi îl socoteam pedepsit, btut

i chinuit de Dumnezeu. Dar El fusese strpuns pentru

pcatele noastre i zdrobit pentru frdelegile noastre. El

afost pedepsit pentru mântuirea noastr i prin rnile Lui

noi toi ne-am vindecat.
"3

Mântuitorul însui de câte ori vorbete înaintea

ucenicilor despre Sfintele Sale Patimi, de atâtea ori vestete

i slava Sfintei Sale învieri. Pe ultimul Su drum spre

Ierusalim, El le spune celor doisprezece Apostoli „ cele ce

aveausise întâmple", zicând: „Iat, ne suim la Ierusalim

i Fiul Omului vafi dat arhiereilor i crturarilor; i-L vor

osândi la moarte i-L vor da în mâna pgânilor. i-L vor

batjocori i-L vor scuipa i-L vor biciui i-L vor omorî,

dar a treia zi va învia.
"4

învierea cea de a treia zi este cheia de bolt a

învturii cretine i cea mai mare minune înfptuit de

Domnul Hristos în activitatea Sa pe pmânt. Naterea Sa

minunat din trupul neprihnit al Sfintei Fecioare Mria,

învtura i minunile Sale, jertfa Sa de pe Crucea Golgotei,

2. Filipeni II, 8-11;

3. Isaia LIII, 3-5;

4. Marcu X, 33-34;
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toate acestea capt sens i rodesc bucurii nepieritoare

numai în lumina învierii. în lumina învierii, smerenia

Crucii se umple de slav i de strlucire, devine bucurie

i putere pentru cei ce cred, dup cum auzim i glasul

Sfântului Apostol: „Cci cuvântul crucii, pentru cei care

pier, este nebunie, iar pentru noi, cei care ne mântuim,

este puterea lui Dumnezeu.
" 5 Este nebunie pentru pgâni

pentru c bucuria Crucii nu poate fi îneleas în afara

cretinismului, pentru care ea înseamn izbvire de pcat

i biruin asupra morii, deoarece Hristos Cel înviat „ va

terge orice lacrim din ochii lor i moarte nu va mai fi;

nici plângere, nici strigt, nici durere nu vor mai fi, cci

cele dintâi au trecut.
"6

Cu adevrat plângere i strigt i durere era viaa

oamenilor din lumea veche. Pân la venirea în lume

a Mântuitorului, pân la Rstignirea, Moartea i apoi

învierea Sa, grozavul i inevitabilul ceas al morii stpânea

totul. Fiorul morii întemeiase credina c omul este doar

rân i în rân se va întoarce. Moartea stpânea totul:

dreptatea i nedreptatea, puterea i slbiciunea, bogia i

srcia. Cu întristare îneleptul Solomon spunea: „Cci

soarta omului i soarta dobitocului este aceeai: precum

moare unul, moare i cellalt i toi au un duh de via,

iar omul nu are nimic mai mult decât dobitocul. i totul

este deertciune!" 1 Neam dup neam, lumea Vechiului

Testament s-a perindat prin veacuri rmânând fr rspuns

la venica întrebare: „Dac omul a murit o dat, fi-va el

5. I Corinteni, I, 18;

6. Apocalipsa XXI, 4;

7. Ecclesiastul III, 19;
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iari viu? "\ dup cum se întreba dreptul Iov.

Dar Dumnezeu nu las fptura mâinilor Sale

cufundat în durere, ci îi trimite alinare i sprijin de ndejde

prin graiul proorocului David care, luminat de Duhul Sfânt,

spunea: „C nu vei lsa sufletul meu în iad, nici nu vei

da pe cel cuvios al Tu s vad stricciunea. Cunoscute

mi-ai fcut cile vieii; umplea-m-vei de veselie cu faa

Ta, i la dreapta Ta de frumusei venice m vei stura.
"9

C acestea s-au i împlinit prin învierea Domnului ne arat

i Sfântul Petru în predica sa dup pogorârea Sfântului

Duh: „Mai înainte vzând, a vorbit despre învierea lui

Hristos, c n-a fost lsat în locaul morilor sufletul Lui

i nici trupul Lui n-a vzut putreziciune.
" 10 Dac Trupul

Su ar fi putrezit sub lespedea grea a mormântului, miile

de mucenici nu i-ar mai fi dat viaa pentru El, noi astzi

nu am mai fi aici, iar pe calea deschis de El n-ar fi mers

nimeni, cci însui Hristos Domnul zice: „Eu sunt calea,

adevrul i viaa.
"u Dar peste mormântul Su strlucete

lumina sfânt a învierii, pentru c înc din clipa morii

temeliile iadului se sfrâm, morii cei din morminte

înviaz, iar prpastia dintre moarte i via se umple de

iubirea rstignit a lui Dumnezeu. Hristos înviaz din mori

fâcându-Se „începtur a învierii celor adormii,
"n deci

i a învierii noastre, dup cum citim în Sfânta Scriptur:

„De credem c Iisus a murit i a înviat, tot aa credem

c Dumnezeu, pe cei adormii întru Iisus, îi va aduce

8. Iov XIV, 14;

9. Psalmi XV, 10-11;

10. Fapte II, 31;

11. IoanXIV,6;

12. Corinteni XV, 20;
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împreun cu El"u iar Mântuitorul ne fgduiete: „Eu

sunt învierea i viaa; cel ce crede în Mine, chiar dac va

muri, va fi viu. i oricine triete i crede în Mine nu va

muri niciodat.
" XA

La auzul acestei fgduine sufletul nostru se

bucur i se întraripeaz, iar ecoul Sfintelor Evanghelii

citite în Sptmâna Patimilor este înc puternic în minile

noastre, i în urechile noastre înc se aud cuvintele spuse

de Domnul Hristos lui Nicodim: „Cci Dumnezeu aa
a iubit lumea, încât pe Fiul Su Cel Unul-Nscut L-a

dat, ca oricine crede în El s nu piar, ci s aib via
venic. " 15 Nicicând oamenii n-au artat atâta ur fa
de Fiul lui Dumnezeu, ca atunci când L-au rstignit i
niciodat Dumnezeu n-a artat atâta iubire fa de oameni,

ca atunci când a ptimit, a murit pe Crucea Golgotei i
ca un Dumnezeu Atotputernic a înviat. Oamenii au vrut

s-L fac pe Dumnezeu muritor, dar Dumnezeu, prin

Sfânta înviere, i-a fcut pe ei nemuritori. în faa acestor

adevruri i a iubirii nesfârite a lui Dumnezeu suntem

îndreptii s ne întrebm i noi, zicând: „ Ce vom rsplti

Domnului pentru toate câte ne-a dat nou? C pentru noi

Dumnezeu este între noi oamenii, pentrufirea cea stricat,

Cuvântul trup S-a fcut i S-a slluit între noi; pentru

cei nemulumitori, Fctorul de bine; pentru cei robii,

Mântuitorul; pentru cei ce edeau în întuneric, Soarele

dreptii; pe Cruce, Celfr de patim; în iad, Lumina;

în moarte, Viaa. învierea pentru cei czui, ctre Care s

13. I Tesaloniceni IV, 14;

14. Ioan XI, 25-26;

15. Ioan III, 16;
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strigm: Dumnezeul nostru slav ie!" 16

Rspunsul la aceast întrebare ne vine prin poetul,

care odinioar gria:

„S creasc-n inimile voastre

Un om nscut din nou, armonios,

Pe sufletele voastre s se-mplânte

Pecetea Domnului Iisus Hristos ".

(Valeriu Gafencu, Imn al învierii)

Aceasta este rsplata bineplcut Domnului - însi

fiina noastr devenit un om cu totul nou, un om al iubirii

de semeni, al faptelor bune, al cugetului curat, un om al

învierii, un cretin în toat plintatea cuvântului, demn de

numele pe care îl poart.

Iubii fii ai învierii Domnului,

Urmând Sfântului Apostol Pavel, care-L propovduia

neamurilor pe Hristos Cel ce S-a smerit pentru noi, a murit,

a înviat i S-a înlat, Sfinii Prini ai Bisericii au scos

în eviden înelesul teologic i duhovnicesc al strânsei

legturi dintre moartea i învierea Domnului, învând

c drumul ce duce la înviere trece prin Cruce, i artând

identitatea dintre Hristos Cel Rstignit i Hristos Cel

înviat.

Astfel citim într-una din cele mai vechi omilii

cretine despre Pate: „Acesta e Cel ce a fcut cerul i

16. Stihirea a IV-a, la Laude - glas VII;
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pmântul, Cel ce l-a plsmuit dintru începutpe om, Cel ce

a fost vestit prin lege i prin prooroci, Cel ce S-a întrupat

din fecioar, Cel ce a fost legat pe lemn, Cel ce a fost

îngropat în pmânt, Cel ce a înviat din mori i S-a înlat

în cele mai înalte ale cerurilor, Cel ce ade de-a dreapta

Tatlui, Cel ce are puterea de ajudeca i a mântui toate...

El este începutul i sfâritul - început nepovestit i sfârit

nebnuit - El e Hristos, El e împratul, El e Iisus, El e

Domnul, El e Cel ce a înviat din mori.
" ll

Sfintele noastre lcauri rsun astzi înltor de

cântarea biruitoare a vieii: „Hristos a înviat din mori

cu moartea pe moarte clcând i celor din morminte

via druindu-le", iar sufletele noastre se umplu de

binecuvântrile învierii. îns uneori ne bucurm i
prznuim mai mult biruina lui Hristos Cel înviat, uitând

pe Cel rstignit, mort i pus în mormânt pentru pcatele

noastre. S ne silim ca, împreun cu El, s înviem i noi

din mormântul pcatelor noastre la o nou via curat

i sfânt, având contiina c ori de câte ori pctuim,

rstignim din nou pe Fiul lui Dumnezeu, iar de câte ori ne

îmbrcm cu haina virtuii, El înviaz în inimile noastre.

Iat ce ne înva în acest sens Sfântul Maxim Mrturisitorul,

strlucit apologet al credinei cretine din veacul al Vll-lea:

„ Cuvântul lui Dumnezeu Se face fiecruia dup msura
puterii lui. Astfel Se rstignete în cei care încep viaa

de evlavie prin fapte, pironind prin frica de Dumnezeu

lucrrile ptimae ale lor; i învie i Se înal la ceruri

17. Meliton din Sardes, Despre Pati, în Sfântul Efrem Sirianul, Imnele

Presimilor, Azimilor, Rstignirii i învierii, ed. a Il-a, Editura Deisis,

Sibiu, 2010, p. 46;
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în cei ce au dezbrcat întreg omul vechi, care se stric

prin poftele amgitoare, i au îmbrcat pe omul cel nou,

pe cel ce se zidete prin duhul dup chipul lui Dumnezeu

fEfeseni iv, 22-24, Coioseni iii, 9-\q), i s-au apropiat de Printele

harului din ei.
" 18

O dat cu învierea Sa, Hristos a înnoit însi firea

Sa omeneasc, îmbrcând-o nu cu „haine de piele" ca

dup cderea în pcat a protoprinilor notri, ci cu haina

luminoas a harului. Aceast hain luminoas, Domnul Cel

înviat o druiete tuturor celor ce cred în El i, rstignind

în ei înii pe omul cel vechi, se îmbrac cu strlucirea

„Noului Adam " i încep o via nou în Hristos Cel înviat.

Acestea cugetând, ne întrim duhovnicete auzind

îndemnul Fericitului Augustin: „învierea Domnului nostru

Iisus Hristos este o via nou pentru cei ce cred în Iisus.

Aceasta este taina patimii i învierii Sale, pe care voi

trebuies o cunoatei is o trii cu desvârire.
" 19 Spre

mai mult folos sufletesc i cunotin despre Taina învierii

cutm pova la un alt Sfânt Printe, care, învând despre

ofranda adevrat ce trebuie adus lui Dumnezeu, spune:

„Zeciuiala adevrat adus lui Dumnezeu este Patele

sufletesc sau trecerea peste toat deprindereaptima i
peste toat simirea neraional. în vremea acestui Pate
se jertfete Cuvântul în contemplarea lucrurilor i se

mnânc în pâinea cunotinei i se bea în preacinstitul

Lui sânge, în paharul înelepciunii tainice. Deci cel ce

18. Sfântul Maxim Mrturisitorul, Capete gnostice, în Filocalia, voi. al

II-lea, Editura Humanitas, Bucureti, 2009, p. 161;

19. Fericitul Augustin, Predici la înviere, Editura Bunavestire, Bacu,

2010, p. 51;
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serbeaz acest Pate i-a jertfit siei Mielul care ridic

pcatele lumiii nu va mai muri, ci, dup glasul Domnului,

va tri în veac. Iar dac a înviat împreun cu Hristos prin

cunotin, i Hristos nu mai moare, nici pe el nu-l mai

stpânete moartea netiinei.
"20

înviai din moartea trupeasc i din cea a „ netiinei ",

cu firea înnoit de Sfânta înviere s cutm s împlinim

ceea ce, cu dragoste, ne povuiete Sfântul Chirii,

Episcopul Alexandriei: „S ne avem unii pe alii în iubire,

urmrind iubirea de strini, arzând în milostivireafa de

sraci, s ne aducem aminte de cei închii, ca i cum am fi

închii cu ei, s ne amintim de cei ce îndur rele, întrucât

i voi suntei în trup, cinstind pe deplin toat virtutea.
"2l

Numai aa vom auzi glasul Stpânului, al Celui Rstignit

i înviat pentru noi, întâmpinându-ne la porile împriei
venice, zicând: „Bine, slug bun i credincioas... intr

întru bucuria Domnului tu.
"n

Iubii fii sufleteti,

Niciodat ca în Sptmâna Patimilor i în preaslvita

zi a învierii nu gsete cretinul aezare sufleteasc i prilej

s se gândeasc la nemrginita buntate a Mântuitorului

Hristos „ Care S-a dat pentru pcatele noastre i a înviat

20. Cuviosul Nichita Stithatul, Cele 300 de capete despre fptuire, în

Filocalia, voi al Vl-lea, Editura Humanitas, Bucureti, 2009, pp. 297-298;

21. Sfântul Chirii al Alexandriei, Vremea Postului i a înfrânrii.

Scrisori Pascale, Editura Sophia i Metafraze, Bucureti, 2012, p.119;

22. Matei XXV, 21;
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pentru îndreptarea noastr.
"23 „Hristos ne-a iubitpe noii

S-a datpe Sinepentru noi, prinos ijertf lui Dumnezeu, "24

dup cum spune dumnezeiescul Apostol Pavel. Dar dac
„El i-a pus sufletul Su pentru noi, i noi datori suntem

s ne punem sufletele pentru frai,
"25 ne îndemn Sfântul

Apostol Ioan. Dac El, pe cruce fiind, în chinuri cumplite,

Se ruga pentru cei ce-L rstigneau, „Printe, iart-le lor,

c nu tiu ce fac"26 i noi trebuie s-I urmm Calea i s
iertm aproapelui nostru „de aptezeci de ori câte apte",

adic ori de câte ori ne greete. Dac El „ a înviat pentru

îndreptarea noastr" i noi datori suntem „s umblm
întru înnoirea vieii". 21 La aceast „înnoire a vieii" vom
ajunge atunci când ne vom îmbrca haina sufletului cu

virtutea dragostei cretine care „îndelung rabd. ..este

binevoitoare... nu pizmuiete, nu se laud, nu se trufete...

nu sepoart cu necuviin, nu caut ale sale, nu se aprinde

de mânie, nu gândete rul. Nu se bucur de nedreptate, ci

se bucur de adevr. Toate le sufer, toate le crede, toate

le ndjduiete, toate le rabd. "28

V îndemnm aadar, s trii viaa în credin i iubire

fa de Dumnezeu i fa de semeni, urând râul i alipindu-v

de bine (Romani xii, 9), rugându-v neîncetat i dând mulumire

lui Dumnezeu pentru toate (i Tesaioniceni v, n-is). Numai astfel,

23. Romani IV, 25;

24. Efeseni V, 2;

25. I Ioan III, 16;

26. Luca XXIII, 34;

27. Romani VI, 4;

28. I Corinteni XIII, 4-7;
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Domnul Cel ce „ umple cmrile de tot binele, csniciile în

pace i întru unire le pzete; pe prunci îi crete, tinereile

le cluzete i btrâneile le întrete
"29

, va revrsa peste

noi darurile Sfintei învieri a iubitului Su Fiu. Numai astfel

vom avea parte, la vremea cuvenit, de bucuria prznuirii

venice în Ierusalimul cel de sus, întru lumina cea nestins

a candelelor învierii Domnului i Mântuitorului nostru Iisus

Hristos.

Cu credina c vei pune la inim aceste îndemnuri

i mai mult decât acestea vei împlini, v îmbrim
printete pe toi, v dorim sv bucurai în pace i linite

deplin de Sfintele Srbtori ale învierii Domnului i v
adresm vestirea cea de mântuire purttoare:

HRISTOS A ÎNVIAT!

Al vostru de tot binele doritor i ctre Domnul Cel

înviat fierbinte rugtor,

f GALACTION

Episcopul Alexandriei i Teleormanului

29. Rugciunea euharistic, din Liturghia Sfântului Vasile cel Mare.
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Dat în reedina Noastr episcopal din Alexandria

la Praznicul învierii Domnului nostru Iisus Hristos,

în anul mântuirii 2014




